REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Blikomania”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 87A (kod pocztowy: 02-718), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000493783, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, o kapitale zakładowym w wysokości 151 263 000,00
zł, dalej zwana „Organizatorem”.
1.2. Definicje:
1.2.1. Organizator – Polski Standard Płatności Sp. z o.o.; z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Czerniakowskiej 87A (kod pocztowy: 02-718), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000493783, NIP: 5213664494, REGON: 147055889;
1.2.2. Loteria – loteria promocyjna organizowana pod nazwą „Blikomania” mająca na celu promowanie
płatności mobilnych obsługiwanych przez Organizatora;
1.2.3. Bank – bank będący uczestnikiem Systemu BLIK w dniu rozpoczęcia Loterii, udostępniający usługi
umożliwiające wykonanie Transakcji BLIK, który zawarł z Organizatorem umowę, tj. Alior Bank S.A.,
Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A.,
mBank S.A., PKO Bank Polski SA, BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A., Credit Agricole
Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., SGB - Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone w
Spółdzielczej Grupie Bankowej bądź współpracujące z SGB-Bankiem S.A. na podstawie odrębnych umów
lub porozumień, wskazane na stronie internetowej www.sgb.pl, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Nest
Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy w Brodnicy, oraz banki, które staną się Uczestnikami
Systemu BLIK w trakcie trwania Loterii, których aktualna lista będzie publikowana na stronie internetowej
Loterii pod adresem www.blikomania.pl;
1.2.4. System BLIK lub System Płatności Mobilnych BLIK - - system płatności detalicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r., poz.
212) prowadzony przez Organizatora na podstawie zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr
D/III/SP/2014 PSP oraz Schemat Płatniczy BLIK prowadzony na podstawie decyzji Prezesa NBP z dnia
19.10.2017 nr D/1/SC2017;
1.2.5. Użytkownik BLIKA – osoba fizyczna korzystająca z co najmniej jednej aplikacji mobilnej wydanej
przez Bank będący uczestnikiem Systemu BLIK umożliwiającej wykonanie Transakcji BLIK;
1.2.6. Uczestnik – Użytkownik BLIKA biorący udział w Loterii zgodnie z warunkami określonymi w
Regulaminie;
1.2.7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Loterii;
1.2.8. Transakcja BLIK – zrealizowana przez Bank wskutek zlecenia płatniczego Użytkownika BLIKA
transakcja płatnicza obsługiwana i autoryzowana przez Bank (zgodnie z Regulaminem Systemu Płatności
Mobilnych BLIK) przy wykorzystaniu Kodu BLIK, Czeku BLIK lub Aliasu BLIK (w tym transakcja
powtarzalna realizowana na podstawie zlecenia płatności cyklicznej zdefiniowanej przez Użytkownika
BLIKA z wykorzystaniem Kodu BLIK, przelewu na telefon BLIK (P2P), prośby o przelew BLIK (P2PR),
także transakcje zbliżeniowe;

1

1.2.9. Zgłoszenie – przesłanie przez Użytkownika BLIKA prawidłowo wypełnionego formularza
rejestracyjnego do Loterii wraz ze stosownymi oświadczeniami woli, o których mowa w pkt 2.1.3 oraz
2.1.4 Regulaminu, które po aktywowaniu przez Użytkownika BLIKA linka aktywacyjnego, o którym
mowa w pkt 2.1.4 Regulaminu jest podstawą rejestracji Użytkownika BLIKA w systemie informatycznym
wykorzystywanym przez Organizatora do obsługi Loterii jako Uczestnika Loterii oraz przypisania temu
Uczestnikowi na potrzeby Loterii unikalnego numeru identyfikacyjnego;
1.2.10. Laureat Losowania – Uczestnik wyłoniony w losowaniu przeprowadzonym w ramach Loterii;
1.2.11. Zwycięzca Losowania – Laureat Losowania wyłoniony w losowaniu przeprowadzonym w ramach
Loterii, który zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie uzyskał uprawnienie do nagrody
określonej w pkt 4.1 b) Regulaminu;
1.2.12. Zwycięzca Loterii – jeden z 4 (czterech) Uczestników wyłonionych w ostatnim losowaniu
przeprowadzonym zgodnie z Kalendarzem Losowań, po każdym miesiącu trwania Loterii, jako uprawniony
do nagrody określonej w pkt 4.1 a) Regulaminu, który w okresie wskazanym w Kalendarzu Losowań
wykonał co najmniej jedną Transakcję BLIK spełniającą warunki określone w Regulaminie;
1.2.13. Kod BLIK – sześciocyfrowy kod służący do autoryzacji Transakcji BLIK;
1.2.14. Czek BLIK – dziewięciocyfrowy kod służący do autoryzacji Transakcji BLIK;
1.2.15. Alias BLIK – inne niż Kod BLIK oraz Czek BLIK narzędzie autoryzacyjne BLIK udostępniane
Użytkownikom BLIKA przez Bank;
1.2.16. APPID - anonimowy, techniczny identyfikator Użytkownika w Systemie BLIK wymagany do
obsługi płatności BLIK, rejestrowany w Systemie BLIK na zlecenie Banku prowadzącego rachunek
Użytkownika i uniemożliwiający identyfikację danych Użytkownika BLIKA poza systemami Banku;
1.2.17. Komisja Nadzoru Loterii (Komisja) – komisja powołana przez Organizatora do nadzorowania
prawidłowości przebiegu Loterii;
1.2.18. Kalendarz Losowań – załączony do Regulaminu harmonogram poszczególnych losowań
przeprowadzanych w ramach Loterii określający w szczególności wartość oraz ilość nagród
przyporządkowanych do danego losowania.
1.2.19. Fundacja - Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarskiej 4 (kod
pocztowy: 30 – 703) wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387.
1.2.20. Motivation Direct Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31 (kod pocztowy: 02 –
607) wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358484
1.2.21. Transakcja rejestracyjna BLIK – jednorazowa, bezzwrotna wpłata w kwocie 1 zł (jeden złoty)
dokonywana przez Użytkownika BLIKA po aktywowaniu linka aktywacyjnego, która przekazywana jest na
rzecz Fundacji i w całości przeznaczona na bieżące cele statutowe Fundacji;
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1.3. Loteria trwa od 02.08.2021 r. do 17.01.2022 r. Okres ten uwzględnia postępowanie reklamacyjne.
1.4. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie.
1.5. Informacje o Loterii zamieszczane są na stronie internetowej www.blikomania.pl oraz na internetowych
stronach Banków.
1.6. Dniem roboczym w rozumieniu zapisów Regulaminu jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.7 Loteria jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.8 Zgłoszenia do Loterii mogą być przesyłane od 02.08.2021 r. do 28.11.2021 r.
1.9 W poszczególnych losowaniach, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu
uwzględniane są Transakcje BLIK wykonane w okresach wskazanych w Kalendarzu Losowań.

2. UCZESTNICY LOTERII
2.1. Uczestnikami mogą być zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby pełnoletnie posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 oraz przesłały do Organizatora
skan lub fotokopię pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, przesłanej do Organizatora w postaci
elektronicznej, na uczestnictwo w Loterii na adres kontakt@blikomania.pl, które spełniły łącznie następujące
warunki:
2.1.1. są Użytkownikami BLIKA,
2.1.2. przesłały do Organizatora formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
www.blikomania.pl w zakładce „Rejestracja” wprowadzając do tego formularza swoje imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu komórkowego do kontaktu z Uczestnikiem, nazwę banku/aplikacji bankowej,
2.1.3. zaakceptowały postanowienia Regulaminu poprzez oświadczenie woli składane przy przesyłaniu
Zgłoszenia,
2.1.4. upoważniły bank będący wydawcą aplikacji mobilnej wskazanej w zgłoszeniu do Loterii do
przekazania do Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o. („PSP”) informacji chronionych tajemnicą
bankową w zakresie obejmującym potwierdzenie wykonania przez Uczestnika Transakcji BLIK
zrealizowanych w okresach objętych losowaniami organizowanymi w ramach Loterii pod nazwą
„BLIKOMANIA
2.1.5. potwierdziły przystąpienie do Loterii poprzez aktywację linku przesłanego przez Organizatora na
adres e-mail Uczestnika wskazany w Zgłoszeniu i poprzez stronę www.blikomania.pl zrealizowały
następnie transakcję rejestracyjną BLIK w kwocie 1 zł (jeden złoty) na rzecz Fundacji), oznaczoną w
historii operacji Użytkownika BLIKA tytułem płatności „Transakcja Rejestracyjna w BLIKOMANII [kod
alfanumeryczny]”.
2.2. Transakcja rejestracyjna bierze udział w losowaniach i ma na celu wsparcie Organizatora przy identyfikacji
Uczestnika Loterii.
2.3. Wpłaty na rzecz Fundacji są przekazywane zbiorczo za pośrednictwem obsługującego Fundację
agenta rozliczeniowego na warunkach i zasadach umowy łączącej Fundację z agentem rozliczeniowym. Fundacja
nie jest administratorem danych osobowych Uczestników Loterii tj. nie zbiera od Uczestników wpłacających
transakcję rejestracyjną BLIK w kwocie 1 zł (jeden złoty) na rzecz Fundacji danych osobowych Uczestników
Loterii w celu organizacji Loterii i wydania nagród.
2.4. Użytkownik BLIKA może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie, o ile posiada na swoim smartfonie
zainstalowane aplikacje z funkcjonalnością umożliwiającą realizację Transakcji BLIK wydane przez różne Banki, z
zastrzeżeniem punktu 2.7.
2.5. W ramach jednego Zgłoszenia Użytkownik BLIKA może wskazać tylko jedną aplikację mobilną danego Banku.
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2.6. Jeżeli Użytkownik BLIKA prześle więcej niż jedno Zgłoszenie z tym samym adresem e-mail i ze wskazaniem
tego samego Banku (ten sam userID z Blikomanii), gdzie transakcja rejestracyjna zostanie przetworzona w Systemie
Płatności dla tego samego konta mobilnego, Organizator dokona rejestracji Uczestnika tylko na podstawie
pierwszego, a kolejne takie Zgłoszenie pozostawi bez rozpoznania.
2.7. Jeżeli Użytkownik BLIKA prześle więcej niż jedno Zgłoszenie z tym samym adresem e-mail i ze wskazaniem
tego samego Banku (ten sam userID z Blikomanii), gdzie kolejne transakcje rejestracyjne będą przetworzone w
Systemie Płatności Mobilnych BLIK dla różnych kont mobilnych, to Organizator oznacza każde kolejne konto
mobilne, dla którego została wykonana transakcja rejestracyjna jako uczestniczące w Loterii.
2.8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
2.8.1 na podstawie raportu rejestracji Organizator wysyła potwierdzenia, że uczestnik Loterii zarejestrował się z
nową aplikacją lub jest już zarejestrowany w Loterii. Uwierzytelnieniem rejestracji w Loterii jest przesłany przez
Organizatora kod referencyjny (TX_REF) transakcji rejestracyjnej (znany tylko Użytkownikowi BLIKA, oraz
Uczestnikom Systemu BLIK), który Uczestnik może sprawdzić w historii rachunku w swoim Banku,
2.8.2 poza linkiem aktywacyjnym na stronę www.blikomania.pl Organizator nie wysyła żadnych innych linków.

3. ZASADY OGÓLNE LOTERII
3.1. W Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK wykonane przez Uczestnika, od momentu otrzymania przez
Uczestnika wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakończenia rejestracji w Loterii, jako zapłata za towary lub usługi
nabywane z wykorzystaniem serwisów i platform umożliwiających realizację płatności z wykorzystaniem sieci
Internet, zapłata w sklepach stacjonarnych oraz punktach sprzedaży automatycznej, wpłaty gotówkowe w
urządzeniach akceptujących, wypłaty gotówkowe oraz natychmiastowe przelewy BLIK bezpośrednio na numer
telefonu innego Użytkownika BLIKA.
3.2. Transakcje BLIK są automatycznie rejestrowane w systemach bankowych w godzinach od 00:00:00” do
23:59:59” każdego dnia kalendarzowego.
3.3. Uczestnik, może wygrać w Loterii więcej niż jedną nagrodę, z wyjątkiem nagrody głównej (nagrody
miesięcznej) kiedy to Zwycięzcą Loterii można zostać tylko raz.
3.4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Loterii przesyłając do Organizatora oświadczenie o rezygnacji.
Uczestnik może w tym celu wykorzystać formularz udostępniony w serwisie www.blikomania.pl.
3.5. Organizator weryfikuje wykonanie przez Laureatów Losowań Transakcji BLIK w okresie objętym losowaniem
zgodnie z pkt 5.2.2 i 5.2.3 Regulaminu.

4. NAGRODY
4.1. Organizator przewiduje rozlosowanie w Loterii następujących nagród:
a) 4 nagrody główne (miesięczne) o wartości 100.000 zł powiększone o kwotę 11.110 zł. W celu uniknięcia
wątpliwości łączna kwota nagrody wynosi 111.110 zł.
b) 16065 nagród pieniężnych dziennych o wartości 100 zł każda. Do każdego losowania przypisanych jest
135 nagród dziennych.
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4.2. Całkowita wartość puli wszystkich nagród wynosi 2.050.940 zł.
4.3. Nagrody w Loterii są wydawane Zwycięzcom Losowań i Zwycięzcom Loterii zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128)
4.4. W przypadku nagród miesięcznych wskazanych w pkt 4.1 a) Regulaminu Organizator jako płatnik jest
zobowiązany do potrącenia z kwoty nagrody kwoty podatku od wygranej wskazanej w pkt 4.1 a) Regulaminu i
przekazania jej do właściwego urzędu skarbowego.
4.5. Zwycięzcom Losowań i Zwycięzcy Loterii nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu rzeczowego
nagrody.
4.6. Nagrody dzienne, o których mowa w pkt 4.1. lit. b) Regulaminu przyznawane są w formie elektronicznego
dziewięciocyfrowego Czeku BLIK, którego realizacja wymaga użycia czterocyfrowego kodu PIN. Nagrody można
wypłacać w bankomacie oznaczonym logotypem Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony
Środowiska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski SA, BNP Paribas
Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Spółdzielczej Grupy Bankowej
(wybrane bankomaty umożliwiające wypłatę BLIK), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Nest Bank S.A., Bank
Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Euronet, Planet Cash, wpisując otrzymany dziewięciocyfrowy
numer czeku i potwierdzając operację wypłaty czterocyfrowym numerem PIN. Czek BLIK jest ważny przez 15 dni
od doręczenia Zwycięzcy Losowania.
4.7 Nagroda miesięczna, o której mowa w pkt 4.1. lit. a) Regulaminu, zostanie przekazana Zwycięzcy Loterii
przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę Loterii. Zwycięzca Loterii
uprawniony do nagrody, o której mowa w pkt 4.1. lit. a) Regulaminu, przekazuje Organizatorowi dane (nr konta
bankowego, imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku
braku numeru PESEL datę urodzenia, obywatelstwo) niezbędne do przekazania nagrody i dopełnienia formalności
związanych z Loterią poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który Organizator prześle Zwycięzcy Loterii
na podany w Zgłoszeniu adres email wraz z powiadomieniem o przyznaniu nagrody. Nagroda zostanie przekazana
Zwycięzcy Loterii w terminie pięciu dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo
wypełnionego formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.8. Utrata uprawnienia do nagrody następuje w przypadku:
a) wskazania w formularzu rejestracyjnym obejmującym Zgłoszenie danych osobowych uniemożliwiających
potwierdzenie wykonania Transakcji BLIK zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
b) niepotwierdzenia przez Bank wykonania Transakcji BLIK w danym okresie objętym losowaniem zgodnie z
pkt.5.2 Regulaminu.
4.9. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody albo niewskazania przez Zwycięzcę Loterii danych niezbędnych do
przekazania nagrody w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu nagrody, nagroda
nie jest przyznawana.
4.10. Nagrody nie wydane z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora albo nagrody nie odebrane w terminie
wskazanym w zawiadomieniu o nagrodzie pozostają w dyspozycji Organizatora.

5. ZASADY PRZEPROWADZANIA LOSOWAŃ ORAZ WYDAWANIA NAGRÓD
5.1. W losowaniach przeprowadzanych w ramach Loterii zgodnie z Kalendarzem Losowań stanowiącym załącznik
nr 1 do Regulaminu wyłaniane są unikalne identyfikatory Transakcji BLIK, a Uczestnik które je wykonał zostanie
Zwycięzcą Losowań lub Zwycięzcą Loterii, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.
Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 11.08.2021 r., zaś ostatnie losowanie w dniu 1.12.2021 r. Losowania są
przeprowadzone w siedzibie organizatora przy ul. Czerniakowskiej 87A w Warszawie.
5.2. Organizator wyłania Laureatów Losowania spośród wszystkich transakcji BLIK wykonanych przez
zarejestrowanych Uczestników spełniających kryteria opisane w Regulaminie według poniższej metody:
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1) każdego dnia wynikającego z Kalendarza Losowań Organizator przeprowadza losowanie w urządzeniu
losującym, w którym losuje szczęśliwe godziny. Transakcja, która została wykonana w szczęśliwą godzinę lub
najbliżej po wylosowanej szczęśliwej godzinie, nagradzana jest nagrodą dzienną w wysokości 100 zł. Po ustaleniu
danych Zwycięzcy Losowania, Organizator w ciągu 3 dni roboczych od dnia losowania informuje go o przyznaniu
nagrody dziennej i wysyła Czek BLIK, o którym mowa w pkt. 4.6. za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu
podany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt. 2.1.2 Regulaminu zawartym w Zgłoszeniu Organizator
wysyła równocześnie e-mail z numerem PIN i instrukcją realizacji Czeku BLIK.
2) w przypadku nagród głównych (nagród miesięcznych) Organizator losuje szczęśliwą datę i godzinę z zakresu
zgodnego z Kalendarzem Losowań. Następnie Organizator sprawdza transakcje BLIK Uczestników, która z nich
została wykonana w szczęśliwą datę i godzinę lub najbliżej po szczęśliwej godzinie.
W przypadku, gdy wygrana Transakcja BLIK nie była transakcją P2P lub P2PR, po ustaleniu danych Zwycięzcy
Loterii, na podstawie uprzednio uzyskanej zgody Uczestnika (pkt 2.1.4), Organizator kontaktuje się w ciągu trzech
dni roboczych od dnia losowania ze Zwycięzcą mailowo i telefonicznie.
W przypadku nagród głównych (nagród miesięcznych), gdy Transakcja BLIK stanowiła transakcję P2P lub P2PR,
Organizator dokonuje weryfikacji, czy przelew na telefon BLIK został rzeczywiście zrealizowany wysyłając
zapytanie do odpowiedniego banku, za uprzednio udzielonym upoważnieniem (pkt 2.1.4) dla banku przez
Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Organizator przeprowadza dodatkowo weryfikację
kolejnych transakcji kwalifikujących się do wygranej, tzw. transakcji rezerwowych. Lista transakcji rezerwowych
obejmuje wszystkie transakcje P2P lub P2PR, po szczęśliwej godzinie wraz z pierwszą występującą Transakcją
płatności BLIK nie będącą P2P lub P2PR. Wygraną transakcją będzie pierwsza kwalifikująca się do Loterii
potwierdzona transakcja P2P lub P2PR lub transakcja płatności BLIK nie będąca P2P lub P2PR, w przypadku braku
potwierdzonych transakcji P2P i P2PR. W przypadku transakcji P2P i P2PR Organizator kontaktuje się w ciągu
pięciu dni roboczych od dnia losowania ze Zwycięzcą Loterii mailowo i telefonicznie.
3) w przypadku nagród dziennych, gdy wygrana transakcja stanowiła płatność P2P lub P2PR, Organizator
uwzględnia tylko 10 pierwszych zapytań inicjujących przelew na telefon BLIK dla danego APPID w dniu objętym
losowaniem zgodnie z Kalendarzem Losowań.
4) w przypadku płatności P2PR, wygranej wskazanej w pkt 4.1 a) lub w pkt 4.1 b) podlega Uczestnik Loterii będący
proszącym o przelew na telefon BLIK.
5.3. Organizator korzystając z danych zawartych w Zgłoszeniu powiadamia Zwycięzców Losowań o wygranej w
Loterii e-mailem w terminie trzech dni roboczych od dnia losowania.
5.4. Organizator korzystając z danych zawartych w Zgłoszeniu powiadamia Zwycięzcę Loterii w terminie do pięciu
dni roboczych od dnia losowania.
5.5. Powiadomienia przesyłane Zwycięzcom Losowań zawierają instrukcję odbioru nagrody przekazanej w postaci
dziewięciocyfrowego Czeku BLIK, numer PIN niezbędny do realizacji Czeku BLIK oraz informację o
piętnastodniowym terminie ważności czeku, a także informację o tym, że w terminie dwóch dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia Zwycięzca Losowania otrzyma bezpłatny SMS z dziewięciocyfrowym numerem Czeku
BLIK.
5.6 W przypadku Zwycięzcy Loterii, który wylosował nagrodę główną (nagrodę miesięczną) powiadomienie
zawiera informacje o przyznaniu nagrody, elektroniczny formularz, o którym mowa w pkt 4.7. Regulaminu oraz
informację o siedmiodniowym terminie odesłania formularza.
5.7. Uczestnik traci uprawnienie do udziału w losowaniach w przypadku, gdy zrezygnował z uczestnictwa w Loterii
lub cofnął upoważnienie do pozyskania informacji chronionych tajemnicą bankową w zakresie obejmującym
potwierdzenie wykonania przez Uczestnika Transakcji BLIK wykonanej w okresie objętym losowaniem lub nie
udzielił zgody, od której uzależniona jest weryfikacja Transakcji BLIK.
5.8. W przypadku nagród dziennych za wydanie nagrody uznaje się przekazanie Zwycięzcy Losowania
dziewięciocyfrowego numeru Czeku BLIK oraz kodu PIN. Ostateczna data wydania nagród dziennych to 12 grudnia
2021.
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5.9. Ostateczny termin przekazania nagrody głównej (nagrody miesięcznej) to 24 grudnia 2021 r.

6. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU LOTERII
6.1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja
Nadzoru Loterii działająca na podstawie regulaminu dostępnego u Organizatora. W skład Komisji wchodzą: osoba
powołana do prowadzenia nadzoru jako przewodniczący Komisji, członek Komisji i sekretarz, w tym przynajmniej
jedna osoba posiadająca pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia upoważniającego do nadzoru nad
prawidłowością urządzania loterii promocyjnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych, tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094)

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Ostateczną datą wpływu pisemnej reklamacji lub reklamacji przesyłanej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej jest 31.12.2021r.
7.2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20), reklamacje zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej,
daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia
roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do
komunikacji.
W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji powinna ona zawierać unikalny numer
identyfikacyjny Uczestnika przekazany w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację w Loterii. W przypadku
zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Loterii wskazuje również adres
elektroniczny do komunikacji.
7.3. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora: Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (kod: 02-718), przy ulicy ul. Czerniakowskiej 87A z dopiskiem na kopercie „Blikomania” lub na adres
poczty elektronicznej kontakt@blikomania.pl.
7.4. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru Loterii.
7.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 11 dni od dnia ich otrzymania. Ostateczny termin rozpatrywania
reklamacji to 11.01.2022 r.
7.6. Odpowiedź na reklamację do Uczestnika jest wysyłana w drodze pisemnego powiadomienia lub na podany
adres poczty elektronicznej (w zależności od wyboru sposobu odpowiedzi na reklamację przez zgłaszającego
reklamację), w terminie 6 dni od dnia jej rozpatrzenia, przy czym ostateczny termin wysłania informacji w
przedmiocie reklamacji to 17.01.2022 r.
7.7. Uczestnik, niezależnie od postępowania reklamacyjnego może dochodzić roszczeń przed sądami
powszechnymi.
7.8. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.
7.9. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Czerniakowska 87A (kod pocztowy: 02-718), wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493783, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, o kapitale
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zakładowym w wysokości 151 263 000,00 zł (dalej jako Administrator).
8.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika na potrzeby związane z organizacją Loterii jest
niezbędność przetwarzania tych danych w celu realizacji Loterii, w tym wydania nagród, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119. (dalej jako Rozporządzenie).
8.3. Uczestnik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej
www.blikomania.pl może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie obejmującym
imię, nazwisko Uczestnika, nazwę banku/aplikacji bankowej, adres email Uczestnika, numer telefonu
Uczestnika w celach otrzymywania informacji handlowo-marketingowych i marketingu bezpośredniego
Organizatora lub współpracujących z nim banków, agentów rozliczeniowych lub akceptantów. Podstawą
prawną przetwarzania danych w celach marketingowych w trakcie oraz po zakończeniu Loterii jest zgoda
Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia dla prowadzenia marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług Organizatora, w tym profilowania w celu poznania potrzeb Uczestnika, w trakcie
oraz po zakończeniu Loterii. Zgoda ta jest dobrowolna i nie warunkuje uczestnictwa w Loterii.
Treść zgody fakultatywej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. („PSP”)
danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym obejmujących imię, nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej email dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług PSP (po
zakończeniu Loterii) oraz informowania mnie o promocjach realizowanych wspólnie lub oddzielnie z
współpracującymi z PSP bankami, agentami rozliczeniowymi i akceptantami (po zakończeniu Loterii), w tym
profilowania w celu poznania moich potrzeb. Możesz wycofać zgodę w każdej chwili, przechodząc na stronę
www.blikmobile.com/moje-dane lub wysyłając listownie zgłoszenie na adres PSP. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.”
8.4. Podstawną prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub dotyczących zasad rachunkowości) oraz art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów,
polegających na umożliwieniu Administratorowi:
a) realizowania marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu poznania potrzeb Uczestnika – dla
prowadzenia tego marketingu w trakcie realizacji Loterii,
b) ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń z tytułu Loterii,
c) tworzenia przez Administratora zestawień, analiz i statystyk na potrzeby Loterii,
d) wsparcia systemu obsługi Administratora, w tym poprzez dostosowanie go do potrzeb wynikających ze
składanych reklamacji,
e) ochrony przed próbami oszustwa,
f) wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów regulujących zasady przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia,
g) ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów Rozporządzenia,
h) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
.
8.5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pocztą tradycyjną na adres
kontaktowy ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa lub mailem na adres: iod@blik.com.
8.6. Przesyłając formularz rejestracyjny znajdujący się w Zgłoszeniu Uczestnik wyraża zgodę na udział w Loterii
zgodnie z Regulaminem oraz podaje swoje dane osobowe w tym celu w zakresie: imię i nazwisko Uczestnika,
adres email Uczestnika, numer telefonu komórkowego Uczestnika, nazwa banku/aplikacji bankowej.
8.7. Organizator przekazuje dane osobowe odbiorcom danych, w tym podwykonawcom, którzy przetwarzają dane
osobowe na zlecenie Organizatora (m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym) – przy czym
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takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Organizatora. Administrator może także powierzyć dane osobowe Uczestników w zakresie i w celu określonym
w pkt 8.6. Regulaminu podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji Loterii takim jak dostawca serwera,
podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane
osobowe. Dane te są powierzane spółce Motivation Direct Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie i podmiotom
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub
serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Loterii, podmiotom realizującym
wykonanie nagrody oraz podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.
8.8. W zakresie potwierdzenia wykonania zakończonego sukcesem przelewu na telefon BLIK (P2P) w przypadku
wylosowania takiej Transakcji BLIK jako wygranej nagrody głównej (nagrody miesięcznej) wskazaną przez
Uczestnika aplikacją mobilną, Organizator uzyskuje te dane od Banku będącego wydawcą tej aplikacji, za
uprzednią zgodą Uczestnika.
8.9. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w pkt 8.3., są profilowane na potrzeby
marketingu bezpośredniego. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez
Administratora produktów lub usług do potrzeb Uczestników. Profilowanie nie ma wpływu na sytuację prawną
Uczestników. Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają preferencje
uczestników, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu
określonych działań marketingowych wobec Uczestników lub personalizują komunikaty marketingowe.
Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do
konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji.
8.10. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia czy
ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest:
a) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego/jej
szczególną sytuacją;
b) zgoda – ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
c) zawarcie lub wykonanie umowy, lub zgoda – ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, tj. dla
otrzymania od Organizatora swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi
danych;
d) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Uczestnik ma prawo w
dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
i profilowania.
8.11. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Przy czym, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w
Loterii. Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres:
Polski Standard Płatności sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa,
a także pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@blikomania.pl lub poprzez link znajdujący się w
wiadomości elektronicznej umożliwiający wycofanie zgody. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych
osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje
prawo do złożenia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.12. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w celu obsługi Loterii, w formularzu rejestracyjnym
przesyłanym przy Zgłoszeniu do Loterii jest dobrowolne, jednak brak ich uzupełnienia uniemożliwia udział w
Loterii. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a
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brak jej wyrażenia umożliwia udział w Loterii.
8.13. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu i podstawy przetwarzania. Co do
zasady dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w
Loterii. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Uczestnika - okres przetwarzania danych trwa,
dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Uczestnik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych.
Jeżeli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres
przetwarzania danych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek
przechowywania danych. Dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, w tym
profilowania w celu poznania potrzeb Uczestnika, Organizator przechowuje dane osobowe przez okres
realizacji Loterii. Jeśli Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla tych celów również po
zakończeniu Loterii, Organizator przechowuje dane do chwili cofnięcia tej zgody. Jeśli Uczestnik wyraził
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług
współpracujących z Organizatorem banków, agentów rozliczeniowych i akceptantów lub udostępnienie tym
podmiotom danych dla ich własnych celów marketingowych, Organizator przechowuje dane dla tych celów do
chwili cofnięcia stosownej zgody.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w okresie trwania Loterii w dni powszednie od poniedziałku
do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej www.blikomania.pl.
9.3. Organizator na prośbę Uczestnika, który otrzymał nagrodę przyznaną w Loterii, wydaje imienne zaświadczenie
o uzyskanej przez niego nagrodzie.
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Załącznik nr 1 „Kalendarz losowań” do regulaminu loterii promocyjnej „BLIKOMANIA”
Nr kolejny
losowania

Data losowania

Okres objęty losowaniem

Nagroda

Liczba nagród

1

11.08.2021

02.08.2021-08.08.2021

100 zł

945

2

18.08.2021

09.08.2021-15.08.2021

100 zł

945

3

25.08.2021

16.08.2021-22.08.2021

100 zł

945

4

01.09.2021

23.08.2021-29.08.2021

100 zł

945

30.08.2021-05.09.2021

100 zł

945

5

08.09.2021
02.08.2021-31.08.2021

100 000 zł

1

6

15.09.2021

06.09.2021-12.09.2021

100 zł

945

7

22.09.2021

13.09.2021-19.09.2021

100 zł

945

8

29.09.2021

20.09.2021-26.09.2021

100 zł

945

27.09.2021-3.10.2021

100 zł

945

9

06.10.2021
1.09.2021-30.09.2021

100 000 zł

1

10

20.10.2021

04.10.2021-10.10.2021

100 zł

945

11

20.10.2021

11.10.2021-17.10.2021

100 zł

945

12

27.10.2021

17.10.2021-24.10.2021

100 zł

945

25.10.2021-31.10.2021

100 zł

945

13

03.11.2021
1.10.2021-31.10.2021

100 000 zł

1

14

10.11.2021

1.11.2021-07.11.2021

100 zł

945

15

17.11.2021

8.11.2021-14.11.2021

100 zł

945

16

24.11.2021

15.11.2021-21.11.2021

100 zł

945

22.11.2021-28.11.2021

100 zł

945

17

01.12.2021
1.11.2021-28.11.2021

100 000 zł

1
16069
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